
Propojení
přírody a designu

pro vaši podlahu

100% přírodní podlaha v rolích
Ideální podlaha pro alergiky

Speciální povrchová úprava



Krásné, praktické, odolné, 100%
přírodní a nabízející bohatou

paletu barev a vzorů. Tak by bylo
možné popsat Marmoleum® home.
Moderní přírodní linoleum, které
miluje bosé nohy, umožňuje 
bydlení bez prachu a je přátelské 
k přírodě. Navíc má tolik barevných
vzorů, že si snadno vyberete ten
pravý pro váš domov.

Marmoleum® home design

Designově atraktivní kolekce 
s dekory krokodýlí kůže nebo 
oblíbenými retro pruhy. Instalovat
je můžete na podlahu nebo 
efektně na stěny či pulty.

Marmoleum® home 
– 100% přírodní a odolné

Povrchové ošetření
Topshield

Topshield je povrchová
úprava na vodní bázi
vyvinutá pro pohodlí
spotřebitelů. Zajišťuje
perfektní vzhled,
ochraňuje zářivost 
barev a usnadňuje 
údržbu.

Hlavní složkou je lněný olej, který se mísí 
s borovicovou pryskyřicí, dřevitou moučkou,
vápencem a přírodními pigmenty. Vzniklá směs
je pod vysokým tlakem lisována na jutovou 
textilii. Výsledkem výrobního procesu, šetrného 
k životnímu prostředí, je plně přírodní podlahová
krytina Marmoleum® home, která nenarušuje
křehkou ekologickou rovnováhu.

lněný olej pryskyřice vápenec

dřevitá moučka přírodní pigmenty jutová textilie

Marmoleum home H45 | H39

Marmoleum® home H48 Marmoleum® home H35



Ložnice i dětský pokoj – Marmoleum® home 
pro zdravé prostředí

Přírodní složení podlahoviny Marmoleum® home 
podporuje zdravé bydlení. Děti si mohou klidně hrát 

na zemi, Marmoleum® home nestudí. Zároveň na jeho 
povrchu nedochází k množení bakterií i mikroorganismů

a navíc se snadno udržuje. Astmatici i alergici z něj 
budou nadšeni.

Útulné prostředí s krytinou Marmoleum® home
v obývacím pokoji

Marmoleum® home nabízí nesčetné dekorativní 
možnosti. Díky široké nabídce 32 barev a mnoha formám 
použití vznikají nejkrásnější a nejosobitější výsledky.
Kombinací několika barev vytvoříte dekorativní podlahu,
která se může stát dominantou místnosti nebo jen dokreslí
útulně hřejivou atmosféru obývacího pokoje.

S podlahovou krytinou 
Marmoleum® home 
dostáváte domů prvotřídní
produkt s garantovanou
zárukou 25 let. Bližší 
informace v záručním letáku.

Marmoleum® home funkční a trvanlivé v kuchyni

Marmoleum® home – podlaha krásná a přitom funkční.
Marmoleum® je plně probarvené v celé své tloušťce 
a při drobných poškozeních je opravitelné. Dvoumetrová šíře
pásu i pevný barevně odpovídající svár zaručí 
celistvost povrchu a usnadní úklid. Výhodou je také 
odolnost vůči přípravkům běžně používaným v domácnosti 
a hořící cigaretě.

Jaké má přednosti?
✔ 100% přírodní linoleum v rolích
✔ Trvanlivost a funkčnost 

prověřena stoletím
✔ Pestrá nabídka barev a vzorů
✔ Neomezená kombinace 

a tvorba podlahových obrazců
✔ Dokonalá ochrana povrchu –

Topshield
✔ Přirozeně antistatické
✔ Vhodná podlaha i pro alergiky 

a astmatiky
✔ Nealergenní charakter – potlačuje

množení mikroorganismů
✔ Příjemné na dotyk
✔ Snadná údržba a čištění
✔ Vhodné k instalaci na podlahové

topení
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H35

Pro konkrétní výběr barvy vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii 
se mohou barvy vzorků i podlahovin v interiérech lišit od reálných odstínů.
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Technické specifikace

EN 548

Celková tloušťka: EN 428, 2,5 mm

Bytová výstavba: EN 685, třída 23

Občanská výstavba: EN 685, třída 34

Lehký průmysl: EN 685, třída 42

Počet vzorů: 32

Šířka role: EN 426, 2 m

Délka role: EN 426, ≤ 32 m

Protikluznost: DIN 51130, R9

Kročejová neprůzvučnost: EN ISO 717-2, ≤ 5 dB

Odolnost vůči kolečkům: EN 425, vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W
s měkkou kontaktní plochou
Odolnost vůči bodovému zatížení: EN 433, 0,07 mm/0,08 mm, typická hodnota

Barevná stálost: ISO 105-B02, metoda 3: modrá škála minimálně 6, záleží na
barvě, barevná stálost je obvykle vyšší, často bývá 8 (maximum modré škály je 8)

Chemická odolnost: EN 423, odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům 
a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči 
dlouhodobému působení alkálií

Bakteriostatické vlastnosti: Marmoleum® má bakteriostatické vlastnosti, které
jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, Marmoleum® potlačuje růst rozličných
bakterií včetně MRSA (Staphylococus aureus)

Ohebnost: EN 435, o/ 40 mm

Odolnost vůči cigaretám: EN 1399, stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté
cigarety mohou být snadno odstraněny, jemně je seškrábněte a aplikujte 
napuštění. Linoleum se neroztaví

Životní cyklus výrobku – LCA: LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu
na životní prostředí

Reakce na oheň: EN 13501-1, Cfl, s1

Protikluznost: EN 13893, DS: ≥ 0,3

Elektrostatický náboj: EN 1815, < 2 kV

Tepelná vodivost: EN 12524, 0,17 W/m.K 
– ideální k instalaci na podlahové topení

EN 14041

www.marmoleum.cz
www.forbo-flooring.cz 

✔ 2m šíře rolí

✔ Spojování pásů svařovacími
šňůrami – jednobarevné 
i vícebarevné

✔ Ke každé barvě kolekce 
existuje odpovídající 
svařovací šňůra

✔ Pro pokládku žádejte 
kladeče s certifikátem 
na pokládku materiálu 
Marmoleum® 

✔ Všechny barvy skladem 
v ČR a ihned k dodání

Barvy kolekce Marmoleum® home




